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Zápis č. 19 
z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU)  

dne 18. 10. 2012, Praha 
 
Přítomni:  
P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. 

Nováková, B. Uchytil 
Tisková mluvčí  Bc. V. Tichá  
DR: H. Matějeková, P. Márová do 10:45 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání  

2. Zprávy z komisí ČMKU 

3. Došlá pošta 

4. Různé 

 
Změna pořadí úkolů – nejprve bude projednáno šetření ve věci Klub chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP) 
za účasti členky DR ČMKU P. Márové. 
Schváleno jednomyslně 

 
Klub chovatelů málopočetných plemen psů  
P. Márová seznámila P ČMKU s výsledky šetření pracovní skupiny, která prověřila listiny dodané předsedou KCHMPP 
týkající se Valné hromady (VH) KCHMPP konané 16. 1. 2011 (ani po urgencích nebyla dodána prezenční listina). Dále 
seznámila P ČMKU s návrhy DR ČMKU pozastavit chovatelský servis do konce roku 2012 a pověření k výstavám pro 
rok 2013. Servis může být obnoven, pokud VH KCHMPP, která se bude konat 24. 11. 2012, bude provedena 
legitimně; klub dále předloží veškeré písemnosti týkající se svolání, konání a usnesení z této VH do 30. 11. 2012 
k prověření DR ČMKU v souladu se Stanovami ČMKU články 4.3c a 5.18c. 
 
P ČMKU přijalo v této věci následující rozhodnutí: 

-  P ČMKU souhlasí s návrhem DR ČMKU a pozastavuje chovatelský servis pro KCHMPP od 22. 10. 2012 do 31. 
12. 2012. KCHMPP není v tomto období oprávněn vystavovat nové krycí listy.  

- Štěňatům narozeným fenám nakrytým do 22. 10. 2012 budou vydána tetovací (zápisová) čísla 
- Chovatelé plemen, která mají zastřešení v jiných chovatelských klubech, mohou dokončit chovatelský servis 

očekávaných a narozených vrhů v jiných klubech pro příslušné plemeno 
- P ČMKU pozastavuje pověření k výstavám KCHMPP pro rok 2013 
- Termín pro uzavření smluv o jednotných chovných podmínkách pro plemena sdružená v KCHMPP se 

prodlužuje do 31. 1. 2013 
- P ČMKU žádá KCHMPP, aby umožnil účast zástupců P ČMKU a DR ČMKU na VH KCHMPP  
- P ČMKU doporučuje, aby ihned na začátku VH KCHMPP plénum VH schválilo vedení VH  

 
Pro:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil    
Zdržel se: M. Václavík  
 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání 
 

 
Evropská výstava 2014 

Web: www.2014eurodogshow.cz 
Texty připraví Propagační komise ve spolupráci s I. Novákovou, spuštěny budou na konci října. Schůzka v této věci se 
bude konat 23. 10. 2012. 
 
Upřesnění podmínek pro přiznání českých šampionátů na Evropskou výstavu:  

http://www.2014eurodogshow.cz/
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Pokud pes v termínu pořádání EV (23.10.-26. 10. 2014) získá dvě čekatelství  na přiznání titulů ĆESKÝ JUNIOR 
ŠAMPION, ČESKÝ ŠAMPION,  VÝSTAVNÍ ŠAMPION ĆMKU, ČESKÝ VETERAN ŠAMPION nebo  ČESKÝ GRANDŠAMPION, 
mohou být tituly přiznány, a to za podmínky, že jedno čekatelství bude pocházet z EV.  

 U plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu, bude požadováno úspěšné 
absolvování takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro  zařazení do třídy pracovní.  Zkouška musí být 
doložena certifikátem. 

 Přehled titulů bude v samostatné příloze, ale jedná se o tituly a soutěže týkající se pouze EV. 
 
 
7/12/11 Brazilská fila Rajavi do Fortal do Fila (stížnost na chybné přeměření při bonitaci)  

Na základě nových skutečností P ČMKU projednalo a znovu hlasuje o požadavku na přeměření:  
Pro:  A. Karban, M. Václavík 
Proti:  MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil  
P ČMKU tímto považuje celou záležitost za uzavřenou. Tento důvod nadále neblokuje vydávání čísel zápisu 
 

 Zápisní řád -  terminologie a na kompletní revize Zápisního řádu probíhá ve spolupráci Bc. V. Tiché s RPK, 
práce pokračuje, čeká se na vyjádření pracovišť plemenných knih 2 a 3. ZŘ bude předložen na příštím 
zasedání. 

 

 Změny v účetnictví – sekretariát zkontaktoval daňového poradce ve věci zpracování standardního 
formuláře a metodiky pro ČMKU i její členské subjekty, které uzavírají DPP a DPČ - zadání je vypracováno a 
schváleno spolupracující účetní firmou, bude rozesláno členů P ČMKU ihned po technickém dopracování, 
zodpovídá I. Jarošová  
 

 Chov plemen ve více chovatelských klubech a systém přidělování speciálních výstav pro plemena, která jsou 
zastřešena ve více klubech – viz Výstavní komise z 2. 10. 2012  

 
Ad Zápis z jednání Výstavní komise ze dne 5. 6. 2012   
Bod 2 Klub českého horského psa žádá o otevření pracovní třídy na výstavách mimo mezinárodních na tyto 

zkoušky: Pro severská plemena: Pulling, dogtrekking, saňový sport, závody na suchu 
Certifikát vystavuje Zkouška 

ČKS a MSKS všechny zkoušky dle  NZŘ  ČR mimo ZZO 
všechny zkoušky dle MZŘ IPO 
všechny zkoušky dle NZŘ mimo ZMMP a ZMP1 

KJ Brno všechny zkoušky dle ZŘ KJ Brno 

SZBK ČR všechny zkoušky dle NZŘ SZBK ČR  
všechny zkoušky dle MZŘ IRO 
všechny zkoušky dle MZŘ FCI 

KJ ČR FCI – HWT 

 
Schváleno jednomyslně 
 
Bod 7 Tituly na Evropské výstavě      PŘÍLOHA 1 
 Schváleno jednomyslně 
 

 Rozdělení titulu Český šampion práce na CHP z loveckého výkonu, CHP z pracovního výkonu, CHP záchranář 
– řád pro další jednání zpracuje A. Karban a Bc. V. Tichá – předáno organizacím zabývajícím se výcvikem, na 
řádu se dále pracuje. 
 

1/8/12 Žádost MSKS o navázání chovatelské spolupráce s Klubem malého kontinentálního španěla, členem MSKS – 
veškeré materiály byly dodány, splněna Směrnice, kterou se upravují pravidla pro uznání chovatelských klubů 
a výcvikových organizací provádějících svou činnost v rámci ČMKU a navázání spolupráce s nimi ve všech 
bodech. J. Kudrnáčová detailně prověřila předložené dokumenty a zkonstatovala, že všechny podmínky pro 
navázání spolupráce byly splněny a schválení klubu nic nebrání. 
Klub schválen jednomyslně. 
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Klub malého kontinentálního španěla byl přijat za chovatelský klub MSKS s číslem 8002, plemennou knihu 
povede pracoviště č. 1 ČMKU.  

 

 Eukanuba World Challenge cup – zástupce ČR startuje v 1. skupiny 
 

1/9/12 Stížnost na chybný postup při bonitaci pražského krysaříka – P ČMKU předalo případ Dozorčí radě ČMKU. 
Dle informace DR klub skutečně porušil vlastní bonitační řád. DR ČMKU informovala klub o porušených 
normativech a doporučila klubu, aby odstranil neoprávněné zveřejnění o nechovném psovi a provedl úpravy 
ve svých normativech tak, aby byl bonitační řád v souladu s průběhem a výsledky bonitace.  
P ČMKU žádá klub, aby se řídil doporučeními DR. 

 
2/9/12 Upozornění na chov psů bez PP realizovaný chovatelem ČMKU - P ČMKU předává případ Dozorčí radě 

ČMKU  
DR prošetřila, že skutečně dochází k chovu s PP a doporučuje P ČMKU pozastavit zápisy CHS Best Dackel. 
P ČMKU požádá chovatelku o vyjádření.  
 

7/9/12 MVDr. L. Duchek informoval ČMKU o chybně uvedeném výsledku DLK na stránkách Fila Brasileiro Clubu. 
Majitelka feny a MVDr. L. Duchek byli pozváni k projednání případu na ČMKU, majitelka feny i MVDr. L. 
Duchek se z jednání omluvili. MVDr. L. Duchek zaslal písemnou informaci, že platné vyhodnocení DLK je 
s výsledkem 3/0. P ČMKU akceptuje vyjádření MVDr. L. Duchka. Jelikož však majitelka feny zpochybnila 
validitu RTG snímku, P ČMKU konstatuje, že jedinou možností je provedení nového RTG vyšetření v souladu 
s předpisy Veterinární komory.  
Sekretariát se dotáže chovatelského klubu, zda o problematice ví a jakým způsobem ji řeší (v kopii ČMKJ). 
M. Václavík navrhuje předat případ Veterinární komoře, aby se vyjádřila k problematice a doporučila 
postup, jak v tomto případě postupovat – P ČMKU souhlasí, zajistí MVDr. L. Široký  

 

1. Zápisy z komisí 
 

Zápis ze zasedání Rady plemenných knih ze 17. 9. 2012   PŘÍLOHA 2 
Zápis z RPK schválen jednomyslně 

 

Zápis ze zasedání Výstavní komise ze dne 2. 10. 2012   PŘÍLOHA 3 
Pověření k výstavám bod 4: Pověření k MV a NV – sekretariát rozešle k připomínkám členům P a následně zveřejní 
tato pověření a pověření ke krajským a oblastním výstavám v „Řádech a předpisech“. 

 
Bod 12 Špicové – sekretariát bude informovat posuzující rozhodčí i pořadatele výstavy. Materiál si vyžádala 

k projednání Komise pro rozhodčí.   
Zápis z Výstavní komise schválen jednomyslně 

 

Zápis ze zasedání Komise pro chov a zdraví z 8.10.2012   PŘÍLOHA 4 

Bod 2  Sekretariát vyzve kluby zastřešující chov pudlů k vytvoření směrnice pro křížení (při dodržení předpisů FCI a 

doporučení KCHZ), směrnice bude následně předložena ke kontrole KCHZ 

 

Bod 3  DLK brazilské fily Fila – viz bod 7/9/12 

 Do doby vyřešení P ČMKU akceptuje doporučení KCHZ. 

Pro:  MVDr. L. Široký, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil  

Zdržel se: Ing. J. Kubeš  

Zápis z KCHZ byl schválen. 

 

Zpráva ze zasedání Komise pro agility FCI    PŘÍLOHA 5 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit 
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Zpráva o MS FCI v  agility  v Liberci      PŘÍLOHA 6 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Zpráva ze zasedání Komise pro záchranné psy FCI v Liberci  PŘÍLOHA 7 

P ČMKU bere na vědomí, standardní příspěvek možno proplatit 

 

Zpráva ze zasedání Evropské sekce FCI v Rumunsku   PŘÍLOHA 8  

P ČMKU bere na vědomí 

 

Zpráva z Evropské výstavy FCI v Rumunsku    PŘÍLOHA 9 

P ČMKU bere na vědomí 

 

Zpráva o účasti reprezentantky v Junior handlingu na EV v Rumunsku PŘÍLOHA 10 

P ČMKU gratuluje T. Šubertové k mimořádnému úspěchu. Reprezentantka bude pozvána na oslavu 20. výročí ČMKU.  

Standardní příspěvek možno proplatit 

 

Zpráva o MS IPO FCI v Maďarsku     PŘÍLOHA 11 

P ČMKU bere na vědomí 

 

2. Došlá pošta  
 

Korespondence, která chodí P ČMKU na vědomí, nebude zmiňována v zápisech z P ČMKU. 

Schváleno jednomyslně 

 

Ad Český strakatý pes – odpoví sekretariát  

1) P ČMKU bere na vědomí informaci Samostatného klubu chovatelů a přátel ČSP o setkání organizované 

KCHMPP 

2) P ČMKU bere na vědomí vyjádření p. Hasila 

3) Dotaz p. Rudolfa (KCHMPP) - P ČMKU bylo informováno o názorech členů KCHMPP k problematice vztahující 

se k plemeni ČSP a o kladném hodnocení práce KCHMPP členy klubu 

 

1/10/12  Odvolání proti rozhodnutí o nechovnosti feny plemene akita inu – P ČMKU předává materiál k prověření 

DR ČMKU, která stížnost již řeší 

Schváleno jednomyslně 

 

2/10/12 Žádost Spolku francouzských smečkových honičů o umožnění pořádání zkoušek pro honiče pod záštitou 

Kynologické jednoty ČR Brno – P ČMKU konstatuje, že spolek nenavázal s ČMKU spolupráci ve smyslu 

Směrnice, kterou se upravují pravidla pro uznání chovatelských klubů a výcvikových organizací provádějících 

svou činnost v rámci ČMKU a navázání spolupráce s nimi (dále Směrnice) a nedoložil veškeré podklady 

Směrnicí požadované. Pokud se spolek stane členem KJ ČR a bude s ním navázána spolupráce ve smyslu 

Směrnice, musí pořádání loveckých zkoušek řešit dále s ČMKJ, garantem pro lovecké zkoušky. 

Schváleno jednomyslně 
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3/10/12 Stížnost na postup Moravskoslezského klubu chovatelů psů leonbergerů ve věci vydání krycího listu 

nečlenovi klubu. Stěžovatel bude pozván na schůzku se zástupci klubu dne 1. 11. 2012 od 9:00 za 

přítomnosti místopředsedů a J. Kudrnáčové 

 

4/10/12 Žádost o výjimku při zrušení chovatelské stanice Arcanum Boni Tenoris Animae, která je totožná  

s chráněným registrovaným logem.   

Schváleno jednomyslně bez omezení při založení nové chovatelské stanice. 

 

 

5/10/12 Žádost MSKS o dodatečné schválení krajské výstavy - není možné, krajská výstava je plánována 

v chráněném termínu NV 

 

 

3. Různé 

 P ČMKU bere na vědomí nové doplnění přílohy VŘ v souladu s nomenklaturou FCI (švýcarský nízkonohý 

honič) 

 

 Komise pro rozhodčí žádá o možnost proplatit účastníkům semináře pro garanty dne 24. 11. 2012 cestovné    

Pro: M. Václavík, Ing. R. Lysák, I. Nováková, MVDr. L. Široký, A. Karban  

Zdrželi se: J. Kudrnáčová, Ing. J. Kubeš 

Nepřítomni: M. Kašpar, B. Uchytil  

 

 Komise pro rozhodčí žádá o možnost pro velké množství žadatelů rozdělit vstupní zkoušky do 2 dnů, tj. 

12+13.12.2012 

Schváleno jednomyslně 

 

 Nominace na reprezentaci v JH: 

Crufts – Pavlína Píchová 

Světová výstava - Petr Žák  

Evropská výstava – Lucie Vavrušková 

Schváleno jednomyslně 

Sekretariát osloví nominované, zda mají o účast zájem.  

 

 Výstavní komise vypracuje pro nadcházející výstavní sezónu tabulku ke kontrole dodržování pověření, 

členové Výstavní komise zkontrolují na jednotlivých MV a NV plnění pověření 

Do pověření: Povinnost zaslat propozice MV a NV ke kontrole na sekretariát ČMKU  

Schváleno jednomyslně 

 

 Schválena novela zákona na ochranu zvířat proti týrání – sekretariát rozešle členům P ČMKU  

 P ČMKU v návaznosti na znění Výstavního řádu FCI rozhodlo, že titul Šampion ČMKU se bude nadále nazývat  
VÝSTAVNÍ ŠAMPION ČMKU. Předtištěné diplomy s titulem ŠAMPION ČMKU se budou používat do jejich 

vyčerpání. 
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USNESENÍ 
  
99/10/12  P ČMKU pozastavuje poskytování chovatelského servisu Klubu chovatelů málopočetných plemen 

psů od 22. 10. 2012 do 31. 12. 2012.  
100/10/12 P ČMKU schvaluje navázání spolupráce s Klubem malého kontinentálního španěla, který byl přijat 

za chovatelský klub MSKS s číslem 8002. Plemennou knihu povede pracoviště č. 1 ČMKU.  
101/10/12 P ČMKU schvaluje otevření pracovní třídy pro českého horského psa na výstavách mimo 

mezinárodních dle předložených zkoušek. 
102/10/12 P ČMKU schvaluje tituly na EV viz příloha 1. 
103/10/12 P ČMKU ruší chovatelskou stanici Arcanum Boni Tenoris Animae bez omezení při založení nové 

chovatelské stanice. 
104/10/12 P ČMKU bere na vědomí nové doplnění přílohy VŘ v souladu s nomenklaturou FCI (švýcarský 

nízkonohý honič) 

105/10/12 P ČMKU v návaznosti na znění Výstavního řádu FCI rozhodlo, že titul Šampion ČMKU se bude 

nadále nazývat VÝSTAVNÍ ŠAMPION ČMKU. 

 
 
 
Zasedání ukončeno:   16:15 
Příští zasedání: pátek 16.11 2012 od 12 hod, Třeboň 
Zapsala:    I. Jarošová 
Za správnost:   MVDr. L. Široký   


